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A. ÚVODNÍ ÚDAJE A VÝCHOZÍ PODKLADY
a)

identifikační údaje o pořizovateli a zpracovateli dokumentace

Pořizovatel:
Město Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
Objednatel:
Městys Všeruby
Všeruby 7
345 07 Všeruby
Zastoupený starostou Václavem Bernardem
tel.: 777 626 765
Zodpovědný projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D.
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.
Převrátilská 330
Tábor 390 01
IČ 625 49 201
číslo autorizace ČKA: 03 311
e-mail: jirovsky7@seznam.cz
Vypracoval:
Ing. Lucie Pánová
Bechyňská 406
Tábor 390 01
IČ 035 20 561
tel.: 604 978 577
e-mail: panova.lucie@gmail.com
b)

výchozí podklady

- platný územní plán obce Všeruby z 12/2014
- katastrální mapa katastru nemovitostí (KN)
- vyjádření jednotlivých správců k existenci sítí v dané lokalitě
- územně analytické podklady
- požadavky samosprávy městyse Všeruby
- zadání územní studie
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B. VYMEZENÍ ÚZEMÍ
Územní studie je pořizována pro území v místní část Studánky, které patří pod obec Všeruby. Jedná
se o katastrální území Studánky u Všerub (787337). Z jedné čtvrtiny se jedná o plochy určené k
bydlení a ze dvou třetin se jedná o plochy zemědělské. Oblast je z jedné třetiny zastavěná. Jedná se
o plochy pro bydlení. Řešené území se rozkládá na pozemcích: 6/2, 13, 14, 16/2, 16/3, 353, 382,
383, 384, 387, 407, 408, 409, 410, 411, 416, 417, 418, 429, 430, 431, 442, 443, 444, 445, 478, 479,
481, 482. Do řešeného území patří i stavební parcely č. 5, 8, 12, 26.
Velikost řešeného území je 37 217 m2.
Hranice řešeného území je graficky vyznačena ve výkresové dokumentaci, která je součástí územní
studie.

C. CÍL ÚZEMNÍ STUDIE
Cílem územní studie je prověření koncepce uspořádání řešeného území, stanovení podrobnější
regulace tohoto území a návrh konkrétních opatření v území.
Na jejím základě budou stanoveny podmínky pro rozhodování v území.
Územní studie Studánky by ve svém konečném produktu měla vést ke vzniku příjemného místa
nejen denního ale i nočního pobytu obyvatel.

D. ANALYTICKÁ ČÁST
Řešené území je mírně svažité v jižní expozici, dopravně dostupné z místní účelové komunikace.
Součástí řešeného území je shluk několika usedlostí, posazených převážně na vrstevnici s vysokým
podílem vzrostlé zeleně, která má až charakter sukcesních dřevin, zarůstající dnes již suťové kužely
bývalých staveb. Dopravně je území přístupné po místní komunikaci s šíří do 4,5 metrů a minimálním
dopravním zatížením. S ohledem na zatížení nejsou řešeny výhybny.

E. ŠIRŠÍ VZTAHY/ CELKOVÁ KONCEPCE
a) Širší vztahy
Studánky jsou osada, část městyse Všeruby v okrese Domažlice. Nachází se asi 2,5 km na sever od
Všerub. Jsou zde evidovány tři adresy. V roce 2011 zde trvale žili tři obyvatelé.
Studánky leží v katastrálním území Studánky u Všerub o rozloze 1,39 km2.
Přes území vede nadzemní el. Vedení NN do 1 kW.
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Kanalizace ani vodovod se v obci nenachází.
Severní částí prochází lokální biokoridor a nachází se zde plocha s archeologickým nalezištěm.
b) Celková koncepce a systém veřejných prostranství
Podíl veřejných prostranství je marginální, sídlo nemá vlastní návesní prostor. S ohledem na hustotu
sídla ani takový prostor není uvažován. Vysoký podíl vzrostlé zeleně by měl být zachován, stejně tak
jako šířkové parametry stávajících vozovek.

F. ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ PODROBNÁ KONCEPCE
Návrh vymezuje takovou koncepci, která jasně říká, že počet stavebních parcel nepřekročí 8 a
minimální velikost stavební parcely bude minimálně 2000 m2. Umístění staveb není striktně dáno
s výjimkou požadavku na vzájemné odstupové vzdálenosti, nepřekročitelných stavebních čar, činících
10 metrů od hranice parcely. Lze doporučit umístění po vrstevnici. Nejsou stanoveny požadavky na
sklony střech. Hloubka traktu stavby není stanovena, stejně tak i šířka objektu je proměnlivá,
s ohledem na různě široké bloky stavebních parcel. Podlažnost rodinnýchh domů je závazná a je
stanovena na max. 1 nadzemní podlaží a podkroví, s max. výškou budovy 8 m. Výškou budovy se
rozumí výška měřená od nejnižšího místa styku obvodových stěn s původním terénem ke hřebeni.
Lze umístit stavby doplňkové za podmínky, že stavby ve své hmotě nepřevýší stavby hlavní.
Koeficient zastavěné plochy je 0,4 pro samostatně stojící domy, koeficient zeleně je 0,5.
Řešené území je rozděleno na 3 plochy, které jsou znázorněny v grafické části.
Pro plochu č. 1 platí, že lze umístit nejvýše 2 hlavní objekty (RD či rekreace) o maximální ploše 250
m2 nebo 1 hlavní objekt (RD či rekreace) o maximální ploše 500 m2. Pro plochu č. 2 platí, že lze
umístit nejvýše 2 hlavní objekty (RD či rekreace) o maximální ploše 250 m2. Na ploše č. 3 lze umístit
nejvýše 4 hlavní objekty (RD či rekreace) o maximální ploše 250 m2. Výměra objektů je limitní pro
každou stavbu jednotlivě.
Šířka komunikace je stanovena 3 m s výhybnami šířky 5,5 m.
V severní části řešeného území se nachází dvě studánky. Studánky budou propojené vodotečí, která
bude dále pokračovat směrem k jihu podél komunikace. Vodoteč je navržená se zatravněnými břehy
se šířkou dna 60 cm, a hloubkou 40 cm.

G. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
PARTERU
Povrch komunikace bude živičný s krajnicí dlážděnou žulou v šířce 0,25 m. Sjezdy k rodinným
domům a výhybnu budou provedeny také z živičné směsi.
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Zbylé prostory uličního profilu budou zatravněny a osázeny vhodnou keřovou a stromovou
výsadbou.
Břehy vodního toku budou stabilizovány travním porostem.

H. VYBAVENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ,
DROBNÁ ARCHITEKTURA, MOBILIÁŘ, ZELEŇ
Pro celkový vzhled a funkci území je parter velice důležitá oblast. Místní obyvatelé jsou s ním v
každodenním kontaktu.
V řešeném území je navržen mobiliář- lavičky v místě stykové křižovatky.
Uliční prostor severní části bude doplněn liniovou výsadbou z dubů zimních (Quercus petraea) a
v jižní části jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia).

I. PODROBNÁ REGULACE VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ, VČETNĚ REGULATIVŮ PRO
OBJEKTY, KTERÁ JSOU SOUČÁSTÍ VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ
Základní podmínkou je respektování územním plánem dané hlavní, přípustné a podmíněné využití
ploch.
Řešené území patří do ploch:
BO – plochy bydlení
a) hlavní využití
- stavby pro bydlení
b) přípustné využití
- stavby pro rodinnou rekreaci*
- doplňkové stavby a zařízení, např. garáže, kůlny, skleníky, altány, bazény, stavby pro chov domácích
zvířat, vedlejší stavby slučitelné s bydlením
- související dopravní a technická infrastruktura
- veřejná prostranství
c) podmíněně přípustné využití
- do ploch bydlení lze zahrnout stavby souvisejícího občanského vybavení s výjimkou staveb pro
obchod (§3 vyhlášky č. 268/2009 Sb.) s prodejní plochou o výměře větší než 300 m2
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d) nepřípustné využití
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím,
zejména stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, skladování a velkoobchod a stavby
náročné na dopravní obsluhu
Podmínky prostorového uspořádání
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,50 pro dvoudomy a řadové domy
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,40 pro izolované, resp. samostatně stojící domy
- koeficient zeleně KZ=0,30 s výjimkou sídla Studánky, kde je stanoven KZ=0,50
- pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha
veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní
komunikace)
- výšková hladina zástavby* se v sídle Všeruby stanovuje na max. 12 m nad okolním terénem
- výšková hladina zástavby* se v ostatních sídlech řešeného území stanovuje na max. 11 m nad
okolním terénem s výjimkou sídla Studánky, kde je stanovena pouze na max. 8 m nad okolním
terénem
Dle ÚS je závazná stavební čára odsazena 10 m od hranice parcel. Podlažnost rodinnýchh domů je
závazná a je stanovena na max. 1 nadzemní podlaží a podkroví, s max. výškou budovy 8 m. Pro
plochu č. 1 platí, že lze umístit nejvýše 2 hlavní objekty (RD či rekreace) o maximální ploše 250 m2
nebo 1 hlavní objekt (RD či rekreace) o maximální ploše 500 m2. Pro plochu č. 2 platí, že lze umístit
nejvýše 2 hlavní objekty (RD či rekreace) o maximální ploše 250 m2. Na ploše č. 3 lze umístit nejvýše
4 hlavní objekty (RD či rekreace) o maximální ploše 250 m2.
ZT - Plochy zemědělské – TTP
a) hlavní využití
- trvalý travní porost (louky a pastviny)
b) přípustné využití
- chmelnice, vinice, zahrady a ovocné sady
- zařízení a jiná opatření pro zemědělství*
- účelové komunikace, místní komunikace IV. třídy
- liniová vedení technické infrastruktury
- stavby a zařízení technické infrastruktury lokálního významu
- zařízení důležitá pro polní závlahy, malé vodní nádrže přírodního charakteru, rybníky, odvodňovací
příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy a vegetační
úpravy zabraňující erozi, protipovodňová opatření, stavby zvyšující retenční schopnost území a
biologické dočišťovací rybníky apod.
- související dopravní infrastruktura
- krajinná zeleň
c) podmíněně přípustné využití:
- stavby pro zemědělství - resp. maximálně však 1 areál do celkové rozlohy 1,5 ha za podmínek, že
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bude:
a) lokalizován v nezastavěném území na plochách ZZ a ZT jihovýchodně od stanovené hranice
„regulace nezastavěného území“,
b) vzdálen od stabilizovaných a navrhovaných ploch bydlení tak, aby nesnižoval kvalitu prostředí v
těchto plochách,
c) situován v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a musí z nich být přístupný.
- v celém řešeném území je možné bez vymezení konkrétní plochy změny umístit 1 jádrovou
usedlost (SZ) dle dikce odstavce e) bodu 2) kapitoly C1. textové části výroku za podmínky, že její
plošný rozsah bude max. 1,5 ha
- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (např. FVE, větrná elektrárna,
bioplynová stanice) za podmínky, že budou lokalizovány v nezastavěném území jihovýchodně od
stanovené hranice „regulace nezastavěného území“
d) nepřípustné využití:
- stavby pro zemědělství v celém řešeném území mimo stavby uvedené v podmínečně přípustném
využití dané plochy
- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (např. FVE, větrná elektrárna,
bioplynová stanice) za podmínky, že budou lokalizovány v nezastavěném území severozápadně od
stanovené hranice „regulace nezastavěného území“
- orná půda
- stavby a zařízení technické infrastruktury nadmístního významu
- stavby a zařízení pro nakládání s odpady
- dálnice a silnice, místní komunikace I., II. a III. třídy
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- zařízení nesmí svým vzhledem a umístěním narušovat krajinný ráz
- musí být zajištěna dopravní obslužnost tohoto zařízení
- je nutné zachovat stávající sjezdy pro obsluhu zemědělských pozemků či zajistit nové
PO – plochy veřejných prostranství
a) hlavní využití
- veřejná prostranství
b) přípustné využití
- drobná architektura (zejména občanského vybavení) a prvky parteru
- vodní toky, plochy a prvky
- související dopravní a technická infrastruktura a občanské vybavení, slučitelné s účelem veřejných
prostranství
c) podmíněně přípustné využití
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- není stanoveno
d) nepřípustné využití
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
- koeficient zeleně KZ=0,20
- na plochách veřejného prostranství v zastavěném území a zastavitelných plochách nesmí být
umisťována nová nadzemní vedení technické infrastruktury
V městysu Všeruby nedošlo v návrhu ÚS ke kolizi s ÚP obce.

J. ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY VE VAZBĚ NA
ARCHITEKTONICKO- URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
(VŠERUBY)
a) Dopravní infrastruktura
V obytné zóně je navržena obousměrná místní účelová komunikace v obytné zóně typu D1, tempo
20 km/hod, šířka 3 m. Na komunikaci jsou umístěny 3 výhybny šířky 5,5 m a 3 zpomalovací příčné
prahy. Místa napojení na komunikace budou odlišena průběžnou sníženou obrubou. Komunikace
bude zklidněná, v charakteru obytné zóny dle TP 103 a příslušných ČSN (ČSN 73 6110, ČSN 73
6102...) se smíšeným provozem pěším a automobilovým.
Na stávající komunikaci z obce Brůdek budou doplněny po 100 m výhybny.
Všechny křižovatky jsou navrženy na normou doporučené minimální hodnoty 6 m (ČSN 736102).
Komunikace musí umožňovat bezkolizní průjezd požárních vozidel. Srážková voda z komunikací bude
přednostně likvidována zasakováním v místě vzniku (dle hydrogeologických průzkumů v dalších
fázích řízení). Trasování komunikace v rámci veřejného profilu musí umožňovat dostatečný rozhled
ze sjezdů a na křižovatkách.
Územní studie nevymezuje žádná nová ochranná pásma, je nutné respektovat pásma vyplývající z
platné legislativy.
Doprava v klidu
Nejsou navržena parkovací stání, s ohledem na velkosti pozemků lze parkovat na nich.
b) Technická infrastruktura
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Vodovod
V řešeném území není veřejný vodovod a s ohledem na hustotu zástavby není ani důvodně jej řešit.
Návrh
Rodinné domy budou zásobovány pitnou vodou pomocí vlastních studen.
Celkové bilance potřeby vody pro navrženou obytnou zónu:
-

počet obyvatel (7 RD) = 25 EO
specifická spotřeba vody 150 l/os/den
součinitel denní nerovnoměrnosti - kd =1,5
součinitel hodinové nerovnoměrnosti - kh = 7,2
součinitel min. hodinové nerovnoměrnosti - kmin = 0

Průměrná denní potřeba vody
Maximální denní potřeba vody
Maximální hodinová potřeba vody
Minimální hodinový průtok

Qd = 3,75 m3/den
Qmax = 5,63 m3/den
Qhmax = 1688 l/h
Qmin = 0 l/h

Splašková kanalizace
V řešeném území se nenachází kanalizace a s ohledem na hustotu zástavby není ani důvodně ji řešit.
Návrh
Každý rodinný dům si zajistí domovní čistírnu nebo odpadní jímku, která bude pravidelně vyvážena.
V dané lokalitě není možnost připojení na kanalizační řad.
Znečištění odpadních vod pro obytnou zónu:
25 EO
BSK5
NL
CHSK
N-Nh4
Pc

25 * 60g/ ob.den
25 * 55g/ ob.den
25 * 120g/ ob.den
25 * 7g/ ob.den
25 * 2,5 g/ob.den

=
=
=
=
=

1,5 kg/den
1,38 kg/den
3 kg/den
0,18 kg/den
0,06 kg/den

Výpočet splaškových vod:
Maximální denní průtok
Maximální hodinový průtok

Qd = 5,63 m3/den
Qh = 1688 l/h

Splašková voda bude vyvážena do ČOV ve Všerubech.
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Dešťová voda
Srážkové vody z komunikací budou odvodněny příčným sklonem do přilehlých zelených pásů.
Dešťové vody ze střech RD budou vsakovány nebo využívány na pozemku vlastníka.
Elektrická energie
V rámci návrhu je uvažováno s novým podzemním vedením NN pro připojení rodinných domů a s
částečnou přeložkou nadzemního vedení NN do 1kW.
Návrh
Rodinné domy budou připojeny elektrickou energií pomocí navržené podzemního vedení NN do
1kW, které bude přivedeno ze stávajícího nadzemního vedení NN při komunikaci na parc. č. 481.
Dojde k přeložení stávajícího nadzemního elektrického vedení NN do 1 kW v délce 123 m.
Vzhledem k předpokládané individuální zástavbě v obytné zóně řešeného území není známo
procento využití el. energie pro vytápění a ohřev TUV. Při výpočtu potřebného příkonu el. energie
pro řešené území bylo uvažováno s 20 % využitím pro vytápění a ohřev TUV.
Celkem: 7 RD
Elektrické vytápění v obytné zóně

3 kW/ RD

Celkem

21 kW

Zásobování plynem
Řešené území není plynofikováno.
Veřejné osvětlení
V území je navrženo nové vedení veřejného osvětlení.
Návrh
Je navrženo zavedení veřejného osvětlení do uličního prostoru jižní obytné zóny. Osvětlení
komunikace se provede svítidly shodnými se stávající svítidly v obci. Stožáry budou umístěny dle
konkrétní situace min. 0,75 m od okraje vozovky. Osazením svítidel nesmí být ohrožena plynulost a
bezpečnost provozu (zejména ve vztahu k rozhledovým poměrům) ani bezkolizní průjezd požárních
vozidel.
Územní studie nevymezuje žádná nová ochranná pásma, nutno je respektovat pásma vyplývající z
platné legislativy.

K. DOKLADOVÁ ČÁST
Řešení nových sítí nebylo konzultováno se zástupci správců inženýrských sítí. Řešení sítí je
zapracováno v rozsahu nutném pro územní studii.
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Připomínky dotčených orgánů:
Povodí Vltavy, s.p.
1. Doporučujeme odkanalizování RD o jímek na vyvážení. Každý RD bude mít vlastní studnu pro
zásobování pitnou vodou, proto pro případ vypouštění odpadních vod z DČOV do
vsakovacího drénu je vhodné posouzení celé lokality pro novou zástavbu RDů
hydrogeologem. V blízkost RD se nenachází vodní tok, do kterého by mohly být vypouštěny
přečištěné odpadní vody.
-

Součástí ÚS.

2. Bude dodržen §20 odst. 5 písm. C) vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území. V řešené lokalitě bude uvedeno konkrétní řešení likvidace srážkových vod
z komunikace a veřejných zpevněných ploch, RD a ŘRD.
-

Doplněno.

3. Srážkové vody ze střech RD a ŘRD doporučujeme vsakovat na pozemku stavebníka.
-

Doplněno.

Policie ČR
1. Studie významnou měrou rozšiřuje stávající zástavbu domů obce Studánky. Vůbec však neřeší
stávající příjezdové komunikace do této lokality z obce Brůdek, na níž vzroste intenzita
dopravy, a která např. svým stávajícím šířkovým uspořádáním neumožňuje bezpečné míjení
protijedoucích vozidel.
-

Na stávající komunikaci budou doplněny po 100 m výhybny.

2. Doporučujeme zvážit, zde obec Studánky označovat technicky a řešit jako OZ neboť
komunikace navazují na účelové komunikace vedoucí do okolních lesů a polí a jsou tak
pojížděné zemědělskou technikou či nákladními vozidly.
-

Je ponechána zóna OZ.

3. Pro bezpečné míjení protijedoucích vozidel by nově navržené obousměrné komunikace měly
být navrženy šířky 5,5 m, nikoliv 4,5 m. V OZ lze souhlasit s lokálním zúžením na 3,5 m, ale
místa, kde se vozidla vyhýbají, by měla být široká 5,5m.
-

Výhybny byly rozšířeny na 5,5m.

4. Prostor sjezdů na soukromé pozemky u novostaveb RD navrhnout tak, aby sjezd umožňoval
odstavení min. 2 OS před vjezdovými vraty a vozidla nezasahovala do prostoru vozovky
(rozměry sjezdů pro jeden pozemek navrhnout min. 5x5 m)
-

Sjezdy byly rozšířeny na šířku 5 m, sdružené sjezdy na 10 m. Hloubka je dána uličním
profilem.

5. Navržené stromy a keře nesmí zasahovat do rozhledových polí křižovatek a sjezdů.
-

Bude upřesněno ve vyšším stupni PD.

Odbor výstavby a ÚP Domažlice
1. Přizpůsobit tvar a sklon střech okolní zástavbě. Omezit počet novostaveb na max. jednu
novostavbu na vlastníka.
-

Pro kontext venkovské zástavby je důležitá hustota a tvar objektu, který má být
obdélný, přiměřená výška, sedlová nebo pultová střecha. Barva a struktura, stejně
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jako proměnlivé vlastnictví pozemků v budoucnosti možné, není podstatné.
Dotčený vlastník – Dastlíkovi
1. Zanesení nové dřevěné stavby mezi parc. 07 a 08, plocha 60-100m2. Cestu směrem dolů
udělat slepou. Omezit na této cestě rychlost na 20 km/hod s nějakým prahem.
-

Komunikace v nové zástavbě je řešena jako obytná zóna s tempem 20 km/hod.

OŽP Domažlice
1. Území se nachází v přírodním parku ,,Český les", na pohledově exponovaném svahu,
požadujeme v souladu s § 12 zákona o OP aby navrhovaná zástavba respektovala
harmonické měřítko krajiny, vztahy v krajině a okolní stávající zástavbu
-

V ÚS je stanoven výškový a plošný limit pro novou výstavbu.

L. PŘEHLED VLASTNÍKŮ DOTČENÝCH PARCEL
Řešené území se rozkládá na pozemcích:
6/2, 13, 14, 16/2, 16/3, 353, 382, 383, 384, 387, 407, 408, 409, 410, 411, 416, 417, 418, 429, 430,
431, 442, 443, 444, 445, 478, 479, 481, 482
Do řešeného území patří i stavební parcely č. 5, 8, 12, 26.
6/2 (KN)
LV č. 163
SJM
Dastlík Lukáš Mgr., č. ev. 101, 53972 Raná
Dastlíková Lucie Mgr., Zalány 90, 26242 Rožmitál pod Třemšínem
13 (KN)
LV č. 149
Wiesner Antonín, č. p. 10, 34507 Všeruby
14 (KN)
LV č. 149
Wiesner Antonín, č. p. 10, 34507 Všeruby
16/2 (KN)
LV č. 148
Fleissigová Alžbeta Ing., Studánky 8, 34506 Všeruby
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16/3 (KN)
LV č. 1
Městys Všeruby, č. p. 77, 34507 Všeruby
353 (KN)
LV č. 149
Wiesner Antonín, č. p. 10, 34507 Všeruby
382 (KN)
LV č. 149
Wiesner Antonín, č. p. 10, 34507 Všeruby
383 (KN)
LV č. 154
Schleiss Václav, Petrovice 27, 34401 Újezd
384 (KN)
LV č. 148
Fleissigová Alžbeta Ing., Studánky 8, 34506 Všeruby
387 (KN)
LV č. 149
Wiesner Antonín, č. p. 10, 34507 Všeruby
407 (KN)
LV č. 163
SJM
Dastlík Lukáš Mgr., č. ev. 101, 53972 Raná
Dastlíková Lucie Mgr., Zalány 90, 26242 Rožmitál pod Třemšínem
408 (KN)
LV č. 163
SJM
Dastlík Lukáš Mgr., č. ev. 101, 53972 Raná
Dastlíková Lucie Mgr., Zalány 90, 26242 Rožmitál pod Třemšínem
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409 (KN)
LV č. 150
Schreiberová Romana, Domažlická 701, 33301 Stod
410 (KN)
LV č. 163
SJM
Dastlík Lukáš Mgr., č. ev. 101, 53972 Raná
Dastlíková Lucie Mgr., Zalány 90, 26242 Rožmitál pod Třemšínem
411 (KN)
LV č. 163
SJM
Dastlík Lukáš Mgr., č. ev. 101, 53972 Raná
Dastlíková Lucie Mgr., Zalány 90, 26242 Rožmitál pod Třemšínem
416 (KN)
LV č. 163
SJM
Dastlík Lukáš Mgr., č. ev. 101, 53972 Raná
Dastlíková Lucie Mgr., Zalány 90, 26242 Rožmitál pod Třemšínem
417 (KN)
LV č. 151
Šafránek Pavel, Markova 568, 34506 Kdyně
418 (KN)
LV č. 151
Šafránek Pavel, Markova 568, 34506 Kdyně
429 (KN)
LV č. 1
Městys Všeruby, č. p. 77, 34507 Všeruby
430 (KN)
LV č. 151
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Šafránek Pavel, Markova 568, 34506 Kdyně
431 (KN)
LV č. 151
Šafránek Pavel, Markova 568, 34506 Kdyně
442 (KN)
LV č. 151
Šafránek Pavel, Markova 568, 34506 Kdyně
443 (KN)
LV č. 151
Šafránek Pavel, Markova 568, 34506 Kdyně
444 (KN)
LV č. 156
Iha Jaroslav Ing., Mlýnská 456, 34506 Kdyně

1/4

Koranda Vladimír Ing., č. p. 117, 34532 Česká Kubice

1/4

Melcr Josef Ing., Thámova 2017/25, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň 1/4
Žambůrek Zdeněk Ing., Prapořiště 60, 34506 Kdyně

1/4

445 (KN)
LV č. 10002
Česká republika
Příslušnost hospodařit s majetkem státu:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
478 (KN)
LV č. 1
Městys Všeruby, č. p. 77, 34507 Všeruby
479 (KN)
LV č. 1
Městys Všeruby, č. p. 77, 34507 Všeruby
481 (KN)
LV č. 1
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Městys Všeruby, č. p. 77, 34507 Všeruby
482 (KN)
LV č. 161
Pauer Jaromír, č. p. 131, 34401 Babylon
st. 5 (KN)
LV č. 163
SJM
Dastlík Lukáš Mgr., č. ev. 101, 53972 Raná
Dastlíková Lucie Mgr., Zalány 90, 26242 Rožmitál pod Třemšínem
st. 8 (KN)
LV č. 149
Wiesner Antonín, č. p. 10, 34507 Všeruby
st. 12 (KN)
LV č. 148
Fleissigová Alžbeta Ing., Studánky 8, 34506 Všeruby
st. 26 (KN)
LV č. 163
SJM
Dastlík Lukáš Mgr., č. ev. 101, 53972 Raná
Dastlíková Lucie Mgr., Zalány 90, 26242 Rožmitál pod Třemšínem
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M. 5 RAD PRO OBEC
1 Vesnice nekončí dopravní cedulí, má i extravilán
2 Jednotný mobiliář (např. se znakem obce), jednoduchý, jednotný povrch – kámen, mlat, cihla
3 Místní materiál – rostliny i povrchy – ovocné stromy, kámen, recyklace už použitých materiálů –
staré cihly jako lemovky kolem záhonu u kapličky, nádoby na vodní rostliny apod.
4 Opakování – např. opakované výsadby ovocných stromů
5 Předzahrádky – květinové
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